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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 

  ھنر و مبارزهۀگاھنام

ی محودي توسط حمترجمه  

٢٠١١ جوالی ١۶  

 

ینو اوباما، کامرون، برلوسک،یسرکوز  

د؟ي چندکودک را کشته اامشب  

 

  ینوبرلوسک                  کامرون،                  اوباما،                     ،یسرکوز               

     

 

  اران کودک غرقه در خونھزيکی از 
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 مرکز تي در سا٢٠١١ جوالی ١٢ خيبه تار  کولن کهشلي توسط م،ايبي از بمباران ناتو در لیئويدي وگزارش

  . منتشر شده است»؟یچند کودک را کشته ا ،امشبیسرکوز« تحت عنوان ی سازیمطالعات جھان

Mondialisation.ca,Le 12 juillet 2011  

 یبمب ھا  دھد کهی ما فرستاده است و نشان می براايبي  از لی کولن گزارششليم! وجود ندارد »  پاکجنگ«نه

  . آوردی به بار میجي چه نتاونيزي تلوی ھانيناتو دور از دورب

 ري کولن رادر زشلي مطالب مۀترجم. ینيجو کرده و بب و  جستريدر آدرس ز دي توانی را میئويديو گزارش

  . خواندديخواھ

25598=aid&va=context?php.index/ca.mondialisation.www://http  

  

   ناتوۀ از بمباران بشر دوستانکولن شليم

   دھدی گزارش مايبيدرل

  

 در جون ٢٠ نجاي در ام،ي در غرب طرابلس ھستیومتري کل۶۵ ۀ در فاصلی مسکونۀمحل» فرمن« جا در نيماا

 بعد ی کرد، ولبي بمباران را تکذنيناتواّول ا.  ساختمان ھا فرود آمدني ای بمب روی بامداد، تعداد٢اطراف ساعت 

  . استبوده را ھدف گرفته ینظام یھ از مراکز فرماندیکي کرد و گفت که ديئتأ

  . داردشباھت ی نظامی محل به مرکز فرماندھني که تا چه اندازه اديني کنم ببی از شما دعوت مجهيدرنت

 مختلف ی آن توسط رؤسای پارک واقع شده، که نخل ھاکي است که وسط ی بزرگیالي وکي جا ني ادرواقع

 عتي که به طبی با عشق وعالقه ایديحم.  شده استهي ھد ساله۶۵ »یدي حمیديھوا« محل نيعرب به صاحب ا

 با ی و در ھماھنگواناتي حني او در کنار ای پارک آورده، ونوه ھاني را به ایواناتيدارد، از نقاط مختلف جھان ح

  . کردندی می جا زندگني دراعتيطب

بودند، و در خواب، ناتو  ردآمده گیدي حمی از نوه ھایکي جشن تولد ني به مناسبت چھارملي تمام فامبمباران شب

  . دھدی ماني آنھا پایبا بمباران به زندگ

 را نشان یئزھاي نشان نخواھم داد، تنھا آنچدمي جا دني را که در ای تکه پاره شده ای بدن ھاردلخراش،يتصاو

  . ھستندی از ھمه نشان دادنشيخواھم داد که ب

  .ننديو آن را رو در رو بب  بودهیئ ناتو واقعا به چه معناۀوستان کنم که مردم حق دارند بدانند که جنگ بشر دیفکرم

 کودکانش ی رسدکه فردی وار به نظر موانهي است که تا چه اندازه دني مطرح کرد ادي که بای پرسشنينخست یول

  . کنند و بخوابندی نگھدارد و به آنھا اجازه دھد که در آنجا بازی نظامیرا در مرکز فرماندھ

  .دمي جا ندني ادر ی نظامزي چچي خواستم رفته ام و ھی که میئ پارک به ھر کجاني ساعت ھا در ای آزادبه من

 نيچرا؟ به ا. است  دانستهی موضوع را مني ای وجود نداشته، در واقع ناتو به خوبی ھدف نظامچي پارک ھنيدرا

 ازدواج، مردم منطقه دائما به ايتولد و   مختلف، جشنی و به مناسبت جشن ھانه،يري دی اساس سنت ھاهعلت که ب

 که ی آشپز»ريبش«.  شدندی جا آورده مني ابه باغ وحش دي بازدیبرا  دائماميتيکودکان .  شدندی محل دعوت منيا

 به جهيدر نت.  شودی بمباران کشته مني کرده است، در ای تا سه ھزار نفر غذا آماده مدو ی موارد برایدر برخ

 محل کي و تنھا نبوده ی نظامی جا مرکز فرماندھني ببرند که ایس بفرستند تا پ جاسوکي توانستند ی میراحت
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  . استی خصوصیمسکون

  .بوده یدي بمباران، ھدفشان به قتل رساندن حمني است در اني ام،يري گی واقعه مني که از ایا جهينت

 است که باشھامت، شاه  ساله٢۵ و ٢۴ افسران جوان ني ب١٩۶٩ در سال ايبي انقالب لی از نمادھایکي یديحم

آنھا شھامت به .  کنندیبود، سرنگون م  که مردم را در فقر فرو بردهی و عقب افتاده ای، سلطنت ارتجاعسيادر

 یعني اعالم کردند، ی کرده و نفت را ملّ تأر آنھا جژهي و به وکردند، لي را تعطیئکايمرا گاهيخرج داده بودند و پا

فراتر   برخوردار شوند کهی باالتریند از آموزش و بھداشت و از سطح زندگداد مردم بتوان  که اجازهیموضوع

  . استري فقی با مردمیغن یعي منابع طبی که دارایئ جاقايفرا اي ه،ي ھمسایاز تونس و مصر و در کشورھا

به قتل  یعني ھستند، لي اسرائی متحده و فرانسه در حال به کار بستن روش ھااالتي ااي که آدي پرسدي باجهيدرنت

  .گراني ترساندن دی آنھا براۀقتل رساندن خانواد  حال بهني و در عست،ي آنھا نندي که خوشایاسيرساندن رھبران س

 از یکي.  کنندی میزندگ  کودکان در ترسيۀ و بقرند،ي می در مداخالت ناتو کودکان در خواب م،ايبي جا، لنيدرا

 و در تخت خوابش ندي بیاش ھر شب کابوس م ، دختر سه ساله گفتی که من در آنجا اقامت دارم، میکارکنان ھتل

  . کندی مسيخ

 جهيدر نت.  شودی مدبمبي صرف خرمي پردازی که ما میاتي و مالردي گی ھا انجام میئ به نام ما اروپایعيفجا نيچن

  ».استامشب چند کودک را کشته « که ميبپرس ی و از سرکوزمي واکنش نشان دھدي بای که چه وقتدي پرسديبا

   مردم پاسخ خواھد گفت؟ی به پرسش ھای است؟ چه کسیعي وقانيول چنؤ مسیکس چه

   کرده است؟ی صادر می فرمان نظامی جا چه کسني که اديئ بگودي توانی م،یسرکوز یآقا

 یلدي ھوااي ...یابد یعني ساله ۵ داي خلاي صلح؟ یعني ی شش ساله که نامش به زبان عربی دختر کوچولو»سالم«ايآ

  ... مادرني ااي ساله و ۴

 ی جا فرمان نظامنيا ی چه کس،یاوباما، کامرون، برلوسکن : ندي پرسش پاسخ بگوني توانند به ای مزي نگرانيود

   کرده است؟یصادر م

 که ند؟ياي ھا بزده بتي خواستند به کمک مصی که میئ آنھااي کرده است؟ آی صادر می فرمان نظامی سوداناآشپزيآ

  . شوندی کشته مزي ھا آنھا نی به زخمیمک رساندر ھمان موقع ک

  

  :  مترجمادداشتي 

 کولن نوشته شلي تلفظ  می عرب ازرویاسام.  دادهی روی متن آمده احتماال اشتباھاتني عرب که در ای اسامدر

  .شده است

  

    ھنر و مبارزهۀ  قبل از ظھر توسط گاھنام٩:۵ساعت ٢٠١١ جوالی ١۴نوشته شده در +


